જે જન્મ લે છે તેને જન્મ લેવાનાાં કારણોસર જીવવાનો અધિકાર આપોઆપ પ્રાપ્ત થાય છે . માનવ
સમાજના દરે ક માનવ સભ્યના મ ૂળભ ત
ૂ અધિકારો કોઈએ બક્ષે લી બક્ષક્ષસ કે સવલત નથી પરાં ત ુ
આવા અધિકાર જન્મધસદ્વ છે . અને તેથી કોઈ વ્યકકત, સમાજ,સાંગઠન કે સત્તાિીશને આ અધિકારો
અટકાવવાની સત્તા નથી. કોઈ વ્યક્તત ગુનો કરે છે ત્યારે તે માનવ તરીકે મટી જતો નથી. તે થી
ગુનેગારોને કે દમાાં રાખવામાાં આવે લ છે . કોઈપણ વ્યક્તત જેલવાસ દરધમયાન ધનયમોની જોગવાઈ
મુજબ ધનયાંત્ર ણ હેઠ ળ જીવન જીવતો હોવાના કારણસર મજબ ૂર હોઈ તે ના માનવ અધિકારની
જાળવણી પ્રત્યે ધવશેષ કાળજી લેવાની આવશ્યકતા રહે છે .
એક સમય હતો જ્યારે કે દીઓને તુચ્છ ગણવામાાં આવતા હતા અને ધતરસ્કારની નજરે જોવામાાં
આવતા હતા. પરાં ત ુ છે લ્લા કે ટલાય સમયથી આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક પર સુિારણાનો સ ૂરજ ઊગી
રહેલ છે . સુિારણા ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે માનવ અધિકારની જાળવણી કરવામાાં આવે એ
દ્રષ્ષ્ટ્ટએ જેલ સાંચાલન, સુિારણા પ્રવ ધૃ ત્તઓ માનવ અધિકારની જાળવણીના તાણાવાણા વણાયે લા
છે .
એ માનવ અધિકારો જે સાંય તુ ત રાષ્ટ્ર દ્વારા કે દીઓ માટે સ ૂચવવામાાં આવ્યા છે . તે નો આપણા
બાંિારણીય મ ૂળભ ત
ૂ અધિકારોમાાં સમાવે શ થયેલો જ છે . પ્રસાંગોપાત્ત સવોચ્ચ અદાલત દ્વારા પણ
આ બાબત પ્રસ્થાધપત થયેલી છે .

કે દીઓના મ ૂળભ ૂત માનવ અધિકાર
માનવીય ગરરમાની જાળવણીીઃ


કે દીની જેલમા દાખલ થવાથી મુક્તત ગાળામાાં કે દીની ની માવજત અને માનવીય િોરણે
ગકરમાની સાચવણી કરવી.



કે દીને માનધસક કે શારીકરક પીડા પહોંચે તે વો ક્રૂરતાભયો અને અપમાનજનક વ્યવહાર કરવો
નહી.



કે દીઓ ઉપર સ્વબચાવ અને સલામતીનાાં કારણો ધસવાય બળનો ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં.



જેલમાાં દાખલ થતી વખતે કે દીને જેલના નીધતધનયમો તે મ ના હક્ક અને મળવાપાત્ર સવલત
વગે રેથી વાકે ફ કરવા.



રહેણાાંક, આરોગ્ય, કપડાાં અને ક્ષબ સ્તર, ખોરાક અને કસરતની વ્યવસ્થા િોરણસરની મળવી
જોઈએ.

સ્વાસ્્યીઃ


આરોગ્યની જાળવણી કે દીના ખચચ વગરની ધનષ્ટ્ણાત તબીબ દ્વારા હોવી જોઈએ.



તબીબી મહેક મ તાલીમબદ્વ હોવુ ાં જોઈએ.



જેલના તબીબી અધિકારી કે દીના જેલમાાં દાખલ થવાથી મુક્તત સુિી આરોગ્ય અંગે જવાબદાર રહેશે .

ુ ક્ષાની જગયાીઃ
જેલ એ કે દીઓની સ ર


કે દીઓનુાં જોખમના િોરણે વગીકરણ કરી, શક્ય હોય ત્યાાં સુિી ઓછામાાં ઓછી સલામતી
વ્યવસ્થા હેઠળ રાખવો.



અંકુશ માટે નાાં સાિનોનો ઉપયોગ કે દીને સજા આપવા કરી શકાશે નહીં.



કે દી પર શારીકરક કાયચકારી અને સઘન સલામતી વ્યવસ્થા સાંત ક્ષુ લ ત હોવી જોઈએ.



જેલમાાં સલામત વાતાવરણ હોવુ ાં જોઈએ.



જેલમાાં પ્રેરણા, પ્રોત્સાહન અને ધશસ્તમય વાતાવરણ હોવુ ાં જોઈએ.



જેલમાાં ધશસ્તપાલન કુ દ રતી ન્યાયના ધસદ્વાાંત અનુસાર હોવુ ાં જોઈએ.
જેલમાાં જીવનનો સદુ પયોગીઃ

જેલ જીવનનો મુખ્ય હેત ુ કે દીનુ ાં સમાજમાાં પુનઃસ્થાપન હોવો જોઈએ, કે દીઓની નીચે જણાવે લી
જરૂકરયાતો પકરપ ૂણ થાય તે મુજ બના કાયચ ક્રમો હોવા જોઈએ.


કામ કરવાની ટે વ અને આવડત



ધશક્ષણ અને તાલીમ.



શારીકરક ધશક્ષણ અને તાલીમ.



ટૂાંકાગાળા અને કાયમી મુક્તત માટે ની પ ૂવચ તૈયારી.



િાધમિ ક માન્યતાઓ િરાવવાની અને પ્રાથચના, સ્તુધત કરવાની સ્વતાંત્રતા.



જેલના કમચચારી-અધિકારીઓએ દ્રષ્ટ્ટાાંત રૂપ ફરજ અદા કરવી જોઈએ .

કે દીઓનો બહારની દુધનયા સાથે સાંપકક ીઃ


જેલ સમાજનો એક ભાગ છે .



કે દીઓ તેમનાાં સગાાં- સાંબ િ
ાં ી-ધમત્રો, કાયદાકીય સલાહકાર વગે રે સાથે પત્ર અને મુલાકાત
દ્વારા સાંપકચ સાિી શકે છે .



કે દીઓ પુસ્તકો, વતચ માનપત્રો વગે રે મે ળવી શકશે .
કે દીઓની ફરરયાદીઃ

કે દીઓ પોતાની મુશ્કે લી રજૂ કરી શકે તે માટે યોગ્ય સ્થળ પર ફકરયાદ પે ટી મ કૂ વામાાં આવી છે .
એક ફકરયાદ પે ટી નામદાર સે શ ન્સ કોટચ ના જજશ્રીની કચે રી તરફથી રાખવામાાં આવી છે . જે કોટચ સ્ટાફ
મારફત ખોલવામાાં આવે છે . અને નામદાર સે શ ન્સ જજશ્રી દ્વારા ધનકાલ માટે યોગ્ય કાયચ વાહી કરવામાાં
આવે છે .
દરે ક જેલ ઉપર એક ફકરયાદ પે ટી મ કૂ વામાાં આવી છે . જેમાાં આવી ફકરયાદોનો ધનકાલ જેલોના ઇન્સ્પેતટર
જનરલશ્રીની કચે રી મારફત કરવામાાં આવે છે . આ પે ટીઓની ચાવી જેલોના ઇન્સ્પેતટર જનરલશ્રીની
કચે રીના અધિકારી પાસે રહે છે . તે ઓ દ્વારા પે ટીમાાંથી ફકરયાદોનો વહીવટી અધિકારી મારફત જેલોના
ઇન્સ્પેતટર જનરલશ્રીના પરામશચ માાં રહી યોગ્ય ધનકાલ કરવામાાં આવે છે . જેલ ધવજજટસચ બોડચ ના સરકારી
તે મ જ ક્ષબ નસરકારી સભ્યો દર ત્રણ મકહને જેલની મુલાકાત લઈ કે દીઓની ફકરયાદ સાાંભ ળી તે નો ધનકાલ
કરે છે .

ખાસ પ્રકારના કે દીઓ
સ્ત્રી કે દીીઃ


પુરુષ આધિપત્યવાળા સમાજમાાં સ્ત્રી કે દીઓ લઘુમતીમાાં છે તે થી તે મનીઅવગણના ન
થાય તેની કાળજી રાખવામાાં આવે છે .



સ્ત્રી કે દીઓને પુરુ ષથી અલાયદા સ્ત્રી ” Enclosure” માાં રાખવામાાં આવે છે .



સગભાચ સ્ત્રી કે દીઓ તથા સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રી કે દીઓને ધવશે ષ આહાર, દૂ િ ,ટોધનક
વગેરે આપવામાાં આવે છે . તથા ગાયને કોલોજજસ્ટની સે વાઓ ઉપલબ્િ કરવામાાં આવે છે .



સ્ત્રી કે દી સાથે રહેલાાં બાળકોને પણ ધવશે ષ આહાર, દૂ િ , રમકડાાં વગે રે ની સગવડો પ ૂરી
પાડવામાાં આવે છે .



અમદાવાદ-વડોદરા-રાજકોટ જેલો ખાતે અલગ મકહલા જેલ બનાવવામાાં આવી રહીછે .
જેનુ ાં સાંચાલન મકહલા સ્ટાફ દ્વારા કરવામાાં આવશે .

બિા કે દીઓ સાથે સમાન વ્યવહારીઃ


બિા જ પ્રકારના માનવો જન્મે સ્વતાંત્ર છે અને સમાન હક્કો િરાવે છે .



દરે ક કે દીને ધવચારસરણી અને િમચ ની સ્વતાંત્રતા છે . દરે ક કે દીને િાધમિ ક ધવચારસરણીની
સ્વતાંત્રતા છે .



જેલમાાં જાતીય-પ્રાદે ધશક ભે દ ભાવ ન હોવા જોઈએ.

દે હાાંત દાં ડની સજાવાળા કે દીીઃ


મ ત્ૃ યુદાંડની ધશક્ષાનો અમલ શક્ય તે ટ લી ઓછી તકલીફયુતત પદ્વધતથી કરવોજોઈએ.



મ ત્ૃ યુદાંડની ધશક્ષાના કે દી અને તે ના કુ ટુાં બની જરૂકરયાતો પ્રત્યે જેલના
કમચચારી,અધિકારીઓએ સાંવે દનશીલતા દાખવવી જોઈએ.

સજા ધસવાયના કે દીઓીઃ


ગુનેગારોનો ગુનો સાક્ષબ ત ન થાય ત્યાાં સુિી ધનદોષ હોવાનુ ાં માનવામાાં આવે છે .



જામીન પર છૂટવા તેમ જ જેલમાાં અટકમાાં રાખવાની કોટચ દ્વારા ધવચારણા કરવાની
કાયચવાહી ત્વરાથી થવી જોઈએ.



પોતાનો બચવા કરવા કાયદાકીય સલાહકાર સાથે ગુપ્ત મુલાકાત કરી શકે .



યોગ્ય સમયમાાં કે સ ચલાવવો જોઈએ અથવા મુક્તત મળવી જોઈએ.



સજાવાળા કે દીઓથી અલગ રાખવા જોઈએ.



ખોરાક, કપડાાં, ક્ષબસ્તરા, વાસણો અને વાાંચ નસામગી વગે રે પોતાના સ્રોતથી મે ળવી શકે
છે .

જેલમાાં સાંચાલન અને સ્ટાફીઃ


જેલનુાં સાંચાલન લશ્કરી અને પોલીસ દળથી તદન અલગ રીતે ધસધવક્ષલ યન સાંસ્થાતરીકે
હોવુાં જોઈએ.



કે દી, કે દીના સગાાંસ બ
ાં િ
ાં ીઓ અને જેલ સ્ટાફ વચ્ચે ધવશ્વાસનો સે ત ુ અકબાંિ રહે તે જેલ
તાંત્રની સફળતા માટે ની ચાવી છે .



જેલનો સ્ટાફ યોગ્ય રીતે તાલીમબદ્વ, સાંસ્કારી અને માનવીય અક્ષભ ગમવાળો હોય તે
અધતઆવશ્યક છે .

